PALESTRA NO CENOL - em substituição à Sheila. 
DIA - 22.04.02 - 
TEMA - SUCESSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS RAÇAS. 
OBJETIVOS: 
a) Apresentar a reprodução como lei natural, desmistificando a idéia de população excessiva da Terra, indicando a atuação da providência divina, mantendo o equilíbrio. 
b) Analisar o aparecimento e a extinção de raças, visando ao aperfeiçoamento dos Espíritos; 
c)	Examinar o caráter evolutivo das forças ao nosso dispor: a força física, a força intelectual e a 
força moral, apresentando a última com conquista a ser efetivada. 
Queridos irmãos, boa noite. 
Que Jesus, Nosso Mestre Querido, esteja entre nós nesta noite.
Por falar em Jesus, vamos iniciar nossos estudos, lembrando uma de suas muitas passagens, também muito interessante: 
"Na verdade, na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que não nascer de novo." (João, III;1-12.) 
Qual será o sentido dessas palavras de Jesus e por que Ele as teria dito? 
Se pararmos por alguns instantes, para pensar nos acontecimentos que marcaram a história da Humanidade, principalmente nesses últimos tempos, possivelmente chegaremos à conclusões não muito boas, se não procurarmos analisar bem e profundamente os fatos acontecidos ou apresentados. 
Isto acontecerá, principalmente com aqueles que ainda não conhecem os ensinamentos trazidos pela Doutrina Espírita. Estes vão acreditar que a Humanidade está piorando. 
Estes, sem o devido conhecimento Espírita, ao compararem a Humanidade de 1000 anos atrás com a Humanidade de hoje, vão pensar sempre pelo lado negativo. 
O mundo passa por uma crise de enormes proporções: são guerras, atentados, crimes, corrupção, fome, miséria, prostituição, ... Enfim. O mundo está uma bagunça, é o resultado a que chegarão em suas observações. 
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O que pensar perante o inusitado quadro atual vivido pela Humanidade, onde valores são vertiginosamente substituídos, sistemas abalados? 
Verdades tomadas obsoletas? 
Estaremos mergulhados no caos? Caminharemos para um final apocalíptico? Para onde caminha a Humanidade? 
Reparem, que antes, nós dissemos, que aquele que não conhece os ensinamentos trazidos pela Doutrina Espírita, chegará a conclusões negativas e, possivelmente, irá responder que a Humanidade está caminhando para trás. 
Então, perguntaremos, será possível, tal fato? 
O tema dos nossos estudos dessa noite é: SUCESSÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS RAÇAS. 
E não podemos falar em aperfeiçoamento de raças sem tocarmos profundamente em um dos pontos fundamentais da Doutrina Espírita: Evolução. 
Um dos mais intrigantes e apaixonantes problemas que a inteligência humana procura desvendar é a EVOLUÇÃO DO SER. 
Saber de onde viemos e para onde caminhamos. 
O assunto é vasto e certamente as respostas requereriam volumes e mais volumes sobre o mesmo. 
Na verdade tentaremos fazer um breve relato da epopéia do homem sobre a Terra. 
Há três décadas, um filme encanta o mundo: 2001, UMA ODISSÉIA NO ESPAÇO. 
Na ousadíssima concepção do cineasta Stanley Kubric , o enredo gira em tomo de uma viagem interplanetária de longo alcance a bordo de engenho sofisticado. Nela a relatividade das noções comuns de tempo e de espaço são reproduzidas e comparadas de maneira clara, através dos bens elaborados efeitos especiais. 
Vale à pena relembrar o início do filme: 
O homem pré-histórico em luta contra a natureza agreste, os 
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animais bravios e os próprios semelhantes disputam espaço e fontes de suprimentos. Uma cena de impacto apresenta feroz batalha entre grupos adversários. No auge do combate, até então travado com os recursos do próprio corpo, um daqueles guerreiros mira o esqueleto de um animal morto, contempla por alguns instantes os grandes ossos e meio indeciso, toma de uma resistente tíbia e parte para o ataque. 
Com essa vantagem extra, a luta é logo decidida a favor do grupo, pondo os inimigos, ainda ativos, a correr. Na euforia da comemoração, o que tivera a idéia emite estentórico brado e lança para o alto a arma que lhe fora providencial. E segue-se a cena emocionante, em câmara lenta: o osso subindo, subindo, rodopiando, transforma-se na nave espacial a singrar os céus. Desta forma inteligente, o cineasta sintetiza a epopéia da evolução humana, desde o momento em que, pela primeira vez, se valeu de uma ferramenta, até que, graças à avançadíssima Ciência, consegue produzir a complexidade de uma nave para explorar o Espaço. 
Os dicionários do mundo definem Evolução, de maneira geral, como progresso, a mudança de uma posição inferior para uma posição superior. 
E é nesse sentido - PROGRESSO - que vamos entender em nossos estudos, a EVOLUÇÃO. 
Não esquecendo que para a Doutrina Espírita, a EVOLUÇÃO não é simplista, não se limita aos aspectos materiais mas envolve vários aspectos. Para a Doutrina Espírita, a EVOLUÇÃO não é apenas individual, mas é do grupo de pessoas, encarnadas e desencarnadas e implica, também em mudar a mentalidade e a massa crítica do grupo social. 
Na pergunta 614 de O Livro dos Espíritos, vamos encontrar a seguinte questão: 
_ O QUE SE DEVE ENTENDER POR LEI NATURAL? 
Ao que os Espíritos responderam: 
A LEI NATURAL É A LEI DE DEUS; É A ÚNICA NECESSÁRIAÀ FELICIDADE DO HOMEM; ELA LHE 
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INDICA O QUE ELE DEVE FAZER OU NÃO FAZER, E 
ELE SÓ SE TORNA INFELIZ PORQUE DELA SE AFASTA. 
Mas à frente, vamos encontrar os Espíritos dizendo que todas as Leis da Natureza são Leis Divinas, ou seja, criadas por Deus, já que Ele é o Autor de todas as coisas, assim, podemos afirmar, sem sombras de dúvidas que o Progresso é uma LEI NATURAL OU DIVINA, e por isso mesmo, eterna, imutável e perfeita, como perfeitas são todas as coisas criadas por Deus. 
Na pergunta 778 fica bem explicado que os Espíritos não podem voltar ao estado primitivo, pois isso seria negar a Lei do Progresso e os homens devem progredir sem cessar, já que é essa a vontade do Pai. 
E nesse ponto podemos fazer a seguinte pergunta: 
Como se dá o processo da Evolução? 
Podemos comparar o processo da evolução do Espírito ao processo de educação adotado pelas escolas da Terra. 
Quando o educando adentra o primeiro ano escolar ninguém lhe repara a ignorância e o analfabetismo; pelo contrário, cercam-no de cuidados, oferecendo-lhe condições de suplantá-los. Se o aluno é dedicado e esforçado passa para a série seguinte onde novos ensinamentos o esperam; se o seu interesse em aprender e progredir não se revela tão grande não alcança a aprovação e vê-se obrigado a cursar de novo a mesma série de estudos no próximo período escolar. 
Podemos comparar cada reencarnação do Espírito como um novo período escolar; se foi aprovado no período anterior estará apto a prosseguir no seu processo de educação e aperfeiçoamento cursando a série seguinte onde novos ensinamentos e testes o esperam; se, porventura, seu aproveitamento, no período anterior, não foi satisfatório, estará obrigado a enfrentar a mesma série do curso com provas e questões semelhantes. 
Nas escolas do mundo, após o primeiro e o segundo graus de 
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ensino, o educando, já com a base necessária, candidata-se a um curso superior; e, após mais alguns períodos escolares, se demonstrar persistência e abnegação nos estudos e for bem sucedido nas provas finais, conquista, por seus próprios méritos, o diploma universitário e poderá, então, pleitear o grau de doutorado na matéria que cursou com afinco durante vários períodos escolares. 
No processo de evolução em busca da perfeição espiritual dá-se mais ou menos a mesma coisa. Em resposta à questão 168 de O Livro dos Espíritos, somos informados de que: " A cada nova existência o espírito dá um passo no caminho do progresso; quando se despojou de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal". E, na resposta à questão 170, ficamos sabendo que o Espírito, quando se despojou de todas as suas impurezas, como conseqüências das várias reencarnações por que passou, torna-se um Espírito Puro. 
E aqui cabe mais um pergunta: 
Como a EVOLUÇÃO acontece? Em quais momentos ela se dá e quais seres estão passíveis de passarem por ela? 
Antes de respondermos a estas perguntas, cumpre esclarecer que a EVOLUÇÃO é uma Lei Natural, uma Lei da Vida, Divina, e todos, absolutamente todos os seres da Criação, estão sujeitos a esta Lei. 
E já sabemos que a própria Ciência vem comprovar este fato. Lavoisier, um grande cientista do passado disse certa vez: 
"Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. " 
Isto é um fato de grande verdade. 
E nós podemos acrescentar que tudo se transforma sim e para melhor. 
EVOLUÇÃO - este é o destino do Homem, instituído pelo Criador, que o impele, ainda mesmo que contra a sua vontade, a crescer, aprender, aformosear, metamorfoseando-se, continuadamente. 
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EVOLUÇÃO é o objetivo principal da vida, significa ampliação da consciência de si mesmo, da consciência de sua ligação com todos os seres do universo, da consciência do papel e da função que desempenha na estruturação inteligente do Cosmo e da consciência e do significado de Deus 
A semelhança dos pássaros o homem aos poucos desenvolve suas duas asas: a do conhecimento ( inteligência) e a do sentimento ( amor) que lhe possibilitarão o vôo definitivo da EVOLUÇÃO. 
A primeira tem apresentado um desenvolvimento maior. 
No aspecto material, A EVOLUÇÃO é palpável, pode ser vista, pode ser notada e comprovada mais facilmente. 
Se fôssemos enumerar as fantásticas conquistas que comprovam a EVOLUÇÃO da Humanidade e as perspectivas de melhoria das condições de habitabilidade do nosso planeta, nosso tempo de estudo teria que ser no mínimo de quatro horas ou mais e, ainda assim, não registraríamos a milésima parte dessas conquistas. 
Portanto, vamos mostrar apenas alguns dados que, acreditamos poderão melhorar o "astral" das pessoas que pensam o contrário, e por isso mesmo, vibram em uma faixa negativa. 
Recentemente um grupo de cientistas norte americanos concluiu que o mundo não só vai muito bem como aposta que estará cada vez melhor nos próximos anos, principalmente neste milênio que se inicia. 
Ligados a diversas universidades e centros de pesquisas nos estados unidos, eles são os autores do Livro " A verdadeira situação do Planeta" organizado pelo jornalista Ronald Bailey. Sua conclusão: A humanidade está entrando numa era de abundância e prosperidade como nunca se viu. 
Para chegar a ela, uma série de dados foram analisados e estudados, mas os argumentos podem ser resumidos em apenas dez, permitindo que cada um elabore as suas próprias conclusões: 
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01 - A produção de alimentos aumenta mais rápido do que a população. Comer também está ficando cada vez mais barato. Desde 1980, o preço médio da alimentação mundial caiu 57% 02 - A tão temida explosão populacional não vai mais acontecer. A adesão dos países pobres ao controle de natalidade resultará na diminuição de população a partir do ano de 2035. 
03 - As reservas comprovadas de recursos naturais vêm aumentando, há tecnologias cada vez mais eficientes para aproveitá-las e o preço das matérias-primas tem diminuído. 
04 - Desenvolvimento é sinônimo de limpeza e o ar nos países desenvolvidos está cada vez mais limpo. Entre 1962 e 2000 a emissão de poluentes caiu cerca de 90%. 
05 - As pessoas estão vivendo mais e melhor. A expectativa média de vida dobrou neste século que terminou, enquanto a mortalidade infantil foi reduzida em 60% desde os anos 50. 
06 - A humanidade está cada vez mais rica. A renda per carpita mundial mais que dobrou desde 1950. No Brasil, triplicou. Mesmo na África, o crescimento foi de 60%. 
07 - Apesar das previsões alarmistas, até agora não existem provas cientificas de que o aquecimento global seja provocado pela atividade humana desenfreada. 
08 - A escassez de água no planeta será resolvida pela reciclagem. Entre 1954 e 1985 a reutilização da água quadruplicou. E Entre 1985 e 2000 duplicou novamente. 
09 - Um terço de toda a área terrestre do planeta permanece ocupada pela vegetação nativa. Desde 1961 a produção agrícola mais que dobrou, e a área plantada cresceu apenas 10%. 
10 - A extinção de animais atingiu seu ápice na década de 30, quando mais de 50 espécies desapareceram do planeta. Desde então, o ritmo tem diminuído, constantemente. 
Independente dos estudos científicos, comparando-se os períodos anteriores da vida no planeta Terra com o que vivemos hoje, pode-se, sem sombras de dúvida, atestar o 
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quadro de melhoramento, de progresso, de EVOLUÇÃO, pelo qual todos passamos. 
Veio o fogo, a roda, o papel, a escrita, a agricultura, a caça ... Antes morávamos em cavernas, hoje moramos em palácios. Andávamos em carroças e hoje temos os jatos supersônicos para transpormos as grandes distâncias em tempos bem menores. 
A medicina avança a cada dia que passa. 
Isso tudo sem falamos na informática que a cada minuto descobre novos meios de se superar. 
Estamos vivendo, nestes tempos, início de um novo milênio, um momento de turbulência, que, aparentemente, contraria a nossa tese de EVOLUÇÃO constante do homem e, conseqüentemente, da Humanidade. 
Tem-se a impressão de que ela caminha para o fim, para o caos, mas, felizmente, é só impressão. O fato é que nossa casa planetária passa por uma reforma, para se adequar aos avanços conquistados ao longo dos milênios. E como acontece quando a reforma da casa se processa com os moradores dentro, o desconforto é geral, todos sofrem. Paredes são derrubadas, móveis mudam de lugar, entulhos, poeira ... mas os moradores estão contentes, apesar da confusão, porque sabem que, terminada a reforma, a moradia ficará mais funcional, mais segura, mais agradável. 
Cabe aos que convivem com a reforma, que conhecem o projeto, informar aos que não o conhecem, para que a imagem negativa, distorcida da realidade, pessimista, se desfaça, dando lugar a uma imagem positiva que gere tranqüilidade e paz aos seus espíritos. 
A reforma que está se processando submete-nos, a todos, a testes mais difíceis, mas é preciso que nos conscientizemos de que Deus, nosso Pai, não nos dá provas maiores do que as nossas forças. Se os testes que passamos, neste milênio que terminou e nesta nova década ainda passaremos, foram ou são difíceis, é uma prova de que evoluímos e, conseqüentemente, 
8 
também, a Humanidade. 
Vamos encontrar em o Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo III - Há muitas moradas na casa de meu Pai, item 19 - as seguintes considerações feitas por Santo Agostinho: 
"O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da Criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece, para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. 
Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. 
Assim, marcham, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. 
No Livro dos Espíritos vamos encontrar a seguinte questão: 688 -Há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente, chegará um momento em que desaparecerão da Terra? 
Resposta - Isso é verdade; mas é que outras lhes tomaram o lugar, como outras tomarão o vosso um dia. 
Às vezes nós esquecemos de perceber o progresso acontecendo ao nosso lado. 
As raças ou as espécies, se assim preferirmos, se melhoram pouco a pouco, e aquelas mais rudes, mais primitivas deixam de existir para que outras, melhoradas em muitos aspectos lhes tomem o lugar. 
Os homens primitivos tinham como características principais o exercício da força bruta, em todas as suas atividades: no empenho de subsistência, na luta contra os animais bravios e 
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predadores, na procura dos alimentos, na solução de pendências com adversários e até no acasalamento. 
Sua limitada capacidade intelectual impunha-lhe sérias dificuldades para enfrentar o meio hostil. A sobrevivência era um a incógnita, a mortalidade altíssima, a população reduzida. 
Ainda no Capítulo III de o Evangelho Segundo o Espiritismo, os Espíritos nos falam sobre a existência dos muitos mundos onde há vida e sobre a classificação destes mundos, conforme sua evolução. 
Dizem eles que os mundos são divididos em mundos primitivos, mundos de provas e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. 
Cada um destes mundos é habitado por seres que estejam de acordo com a condição física e moral daquele mundo. 
, 
A medida que seus habitantes melhoram, física e moralmente, os mundos se melhoram também. É da Lei. 

A Terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob estes dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação, e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará." 
Estivemos até aqui, falando da primeira asa, falamos do progresso material ou intelectual. 
Embora lentamente, a Segunda asa, o sentimento, o amor, o desenvolvimento moral, também tem apresentado considerável crescimento, evidenciando-se grandes conquistas morais. Podemos dar alguns exemplos, entre eles, estes: A mulher que a alguns séculos atrás 
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não tinha direitos e somente deveres hoje se iguala ao homem. Os benefícios desta conquista se fazem sentir nos mais variados setores onde a mulher tem participação ativa, seja no relacionamento conjugal, onde já nos aproximamos da convivência ideal, quando direitos e deveres serão legitimamente partilhados entre marido e mulher, seja no campo profissional, onde reconhece-se cada vez mais a capacidade da mulher, enfim. 
A quase dois séculos atrás, havia o fantasma da escravidão, onde nossos irmãos negros eram tratados de maneira pior ao tratamento que se dá aos animais de estimação. Hoje, quando se fala de escravidão, todos são unânimes em reconhecerem o grande erro do passado. 
Quando Jesus, profundo conhecedor da dinâmica da vida, pronunciou a frase - Não pode ver o reino do céu senão aquele que não nascer novamente - estava enunciando uma das leis naturais imutáveis - A lei de Evolução e, sabia Ele, que somente por meio de uma outra Lei eterna - a Reencarnação pode o Espírito depurar-se, estando cada vez mais próximo de sua verdadeira felicidade. 
Muitas vezes pensamos que o progresso moral da humanidade não tem acontecido, mas também é só mais uma impressão. Podemos falar, por exemplo, da Declaração universal dos Direitos Humanos, instituída em 1789, na França, pregando Liberdade, igualdade e Fraternidade. Ali, na Declaração universal dos Direitos Humanos, em 30 artigos, estão instituídas as bases fundamentais das Relações Humanas. Pode-se afirmar, sem sombras de dúvida de foi um grande passo para a melhor convivência entre todos os povos, entre todos os homens. 
Hoje em dia, todos estão aprendendo a lutar por seus direitos, a mulher, o negro, o deficiente físico, o preso, o consumidor, os animais, enfim e, melhor que isto, os direitos estão cada vez mais sendo respeitados. 
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A evolução pode ser notada nos mais variados setores da humanidade. 
E quando a Evolução acontece, um outro fato bastante curioso, também ocorre, transformando velhos hábitos, velhas manias, em outros hábitos sadios e seguros. Estamos falando da Revolução. 
A Revolução Industrial. 
A Revolução Agrícola. 
A Revolução nas Relações entre os Povos. 
A Revolução no Campo do Direito e da Justiça. 
A Revolução Educacional. 
Só para citar, muitos de nós, quando crianças, apanhamos muito com um instrumento chamado Palmatória, que hoje é coisa estritamente do passado. Foi a evolução no campo educacional que fez este hábito se transformar em peça de museu. 
É claro que aqui e ali ainda percebemos algumas falhas, alguns pontos que não são cumpridos, mas isso também será resolvido com a nossa consciência chegando a um estado de melhor compressão, o que se dará com o nosso progresso. 
No início de nossos estudos mencionamos que aquele que não conhecia os ensinamentos da Doutrina Espírita poderia cegar a conclusões negativas e dissemos isso porque O Espírita, aquele que estuda as Obras Básicas, por exemplo, sabe que a Doutrina Espírita tem em sua estrutura de estudos, alguns princípios considerados básicos, entre eles - A EVOLUÇÃO DO ESPÍRITO. 
Aqui mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a de número 689 - Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? 
São os mesmos Espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim a raça humana atual, que por seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e substituíras raças que se 
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extinguiram, terá também o seu período de decrescimento e extinção. Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. 
Podemos encontrar na Introdução de O livro dos Espíritos - no item VI - no Resumo da Doutrina dos Espíritos, as seguintes considerações: 
- Os Espíritos não pertencem eternamente à mesma ordem. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse melhoramento se verifica pela encarnação, que a uns é imposta como uma expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova a que devem submeter-se repetidas vezes até atingirem a perfeição absoluta; é uma espécie de peneira ou depurador de que eles saem mais ou menos purificados; 
Devendo o Espírito passar por muitas encarnações conclui-se que todos nós tivemos muitas existências e que teremos outras
mais ou menos aperfeiçoadas, seja na Terra ou em outros mundos; 
A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana" Seria um erro acreditar que a alma ou ,espírito pudesse encarnar num corpo de animal; 
As diferentes existências corporais  do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para chegar mais rápido à perfeição.
A Doutrina Espírita é diferente, ela ensina diferente. 
Ela nos diz que os males variados que nos' afligem são decorrentes de nossas imperfeições e mazelas. 
Para superá-los é preciso alargar os horizontes de nosso entendimento,definindo por que estamos usando um escafandro de carne,mergulhados na matéria densa. Consideremos, nesse aprendizado, algo fundamental. O nascer da humanidade para as glórias da Criação poderá levar 
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milênios, com a promoção de nosso planeta na sociedade dos Mundos. 
Retirar a EVOLUÇÃO dos Princípios Básicos da Doutrina Espírita e descaracterizá-la, fazendo com Ela perca um de seus aspectos fundamentais - o aspecto progressista - que faz com Ela estude O' Homem no antes, no durante e no depois. 
Não obstante, individualmente, podemos nascer desde a presente encarnação, a partir de três iniciativas fundamentais: 
O Estudo - buscando uma visão objetiva do universo e da Vida; 
A reflexão - o empenho de fazer repercutir o conhecimento em nosso comportamento, procurando padrões mais nobres e mais espiritualizados; 
A prática do bem - Em todos os momentos de nosso dia, na vivência do sagrado princípio evangélico enunciado por Jesus, registrado por Mateus ( capítulo 5), que resume a lei e os profetas, segundo o Mestre, isto é, resume todo o conhecimento passível de nos realizar como filhos de Deus: 
"Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles.". 
Sem esquecer outra grande mensagem de Jesus, quando Ele, acertadamente, nos orientou: 
"Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a Terra." ( Mateus - 5-5) 
Podemos dizer, que na visão do Mestre, os mansos são aqueles que, espiritualizados, permanecerão habitando o Planeta quando ele, então na condição de Mundo de Regeneração, será o mundo onde o amor e a paz reinem de acordo com a vontade de Nosso Pai Criador. 
Os mansos serão aqueles capazes de amar o próximo como a si mesmo, serão aqueles capazes de fazer ao próximo tudo o que eles gostariam que fosse feito com eles mesmo. Essa é a expressão máxima da caridade - ela resume todos os deveres para com o próximo. Quando a Terra for um mundo de Regeneração – não teremos mais o egoísmo, o orgulho, a vaidade ... e então poderemos conviver num clima de paz, de justiça e de verdadeira fraternidade e haverá somente união, concórdia e mútua benevolência e estaremos, então, aptos a vivermos DO Reino de Deus. 

Essa, queridos irmãos, foi a visão que tivemos sobre o tema da noite. 
Talvez os conceitos apresentados possam parecer difíceis e o tempo não nos possibilite maior abrangência. Ao que nós recomendamos o estudo constante. Indicamos as Obras Básicas e o Livro de Emmanuel - a caminho  da Luz, entre muitos outros. 
Ocorre que Castro Alves, no Livro Antologia do Mais Além , pela psicografia de Jorge Rizzini - teve uma visão bem mais melódica e sublime, a qual nós trouxemos para ilustração de nosso trabalho. 
A CRIACÃO DIVINA 
I 
E disse Deus no infinito: 
"Que se faça o firmamento .. " E o pai condensou aos poucos O Seu próprio pensamento. 
E a Santa Sabedoria Deu início à sinfonia! 
Fez o Espaço e a energia, A matéria e o Movimento! 
II 
E disse Deus, satisfeito: 
"Que surjam espaços profundos Surjam infinitos Mundos!" 
E os contínuos turbilhões, 
A explodir no Espaço infindo, Geraram astros fulgentes 
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De cores surpreendentes ... 
Galáxias! Constelações! ..
Estava feito o Universo 
- Condensação da vontade! 
Infinito, eterno e puro, Como o é a Divindade! 
E nele estava presente O Princípio Inteligente, 
- E a Vida, em fase latente, Esperava atividade! 
IV 
E esse Princípio ativo, Com o Fluido Universal, Gera o simples vegetal! 
- E a Vida acorda nos mundos! 
E diz Deus Onipresente Ao Princípio Inteligente: 
"Evoluir! És bactéria 
No charco e mares profundos." 
V 
E o ser unicelular, Desenvolve seu psiquismo: 
Multiplica suas células, Fragmenta-se - transformismo! 
E nos ambientes vários, Já não são protozoários, São ativos operários Com diferente organismo 
VI 
E o Princípio Inteligente Com a lei da Reencarnação, 
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Vai sofrendo mutação Nos vários corpos que agita! 
Cresce nas águas, no solo; Evolui nos campos, erra; É animal, feroz na guerra, Sofre, geme, sofre e grita! 
VII 
E chega o grande momento ... 
Vai espantar-se a Criação! 
Deus proclama em muitos mundos: "- Agora a humanização!" 
E a Santa Lei Paterna, Que ao Universo governa, Gera o Homem da Caverna, - Ilumina-se a Razão! 
VIII Humanidades se espalham Nos mundos já de granito, Marcha o Homem pro infiniito, Como quer o Criador! 
Desenvolve o raciocínio, Adquire conhecimento, Vence a treva, o raio, o vento, A neve, o mar, o calor! 
IX 
Mas, a criação não pára ... 
Vão nascer os novos mundos! 
Rubros sóis geram planetas, Pequenos, grandes, rotundos! 
E a Terra - que é um estilhaço! 
Surge e dança pelo Espaço, Já trazendo no regaço, 
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Da Vida os germes fecundos! 
X 
E com a Lei da Evolução, Ganha o Globo o Ser Humano! 
Desde logo é soberano, Na planície, rios serra ... 
Vai passando o fio do Tempo ... 
E o Homem, já milenar, Inda bruto - a guerrear, Lava em sangue toda a Terra! 
XI 
Povo escravo não tem pausa No trabalho à luz do archote; E monumentos, impérios, São erguidos com o chicote! 
Cresce a Cultura Imortal, Mas pouco avança a Moral - É da Lei, o pedestal 
É a força, a cruz, o garrote! 
XII 
Mas diz Deus onisciente 
A um de Seus Assessores: "- Ouço da Terra os clamores! 
Geme meu povo na cruz! 
Desce, Cristo, ao escuro mundo, E prega a Fraternidade, 
A Verdade e a Caridade! 
E inunda a Terra de Luz!" 
XIII 
E a Luz espancou as trevas Para que o Homem não peque; 
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XIV 
Todas Leis então ocultas São dadas à Humanidade! 
Dissolvem-se antigos dogmas À Luz da Mediunidade! 
E o Homem, que vivia aflito, Na matéria circunscrito, Hoje fala com o Infinito, Tem na mão toda a Verdade! 
XV 
O Universo é Pensamento Condensado - é vibração! 
Mas o espírito já puro, 
Foge à humana concepção! 
Vê o átomo e a energia! De Deus - a Sabedoria! O Amor que Ele irradia! - E tem do pai a visão! 
XVI 
Por isso, ó homens da Terra, Piedade com os ateus, Como teve Jesus Cristo Como os antigos fariseus! 
Sede bons, tende Humildade, Praticai a Caridade, 
E aqui, a Imortalidade, 
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Vereis a face de Deus! 
Agradecemos pela paciência e atenção dispensada e desejamos a todos uma boa noite. 
Que Deus, nos ilumine a consciência para que possamos adiantar nossa caminhada. 
Muito obrigado. 
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